Kúpna zmluva č.
uzavretá podľa § 409 zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení
Zmluvné strany:
Predávajúci:
Obchodné meno: MRAZ – TECH SLOVAKIA, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Ľubomír Maník – konateľ spoločnosti
Sídlo: 082 13 Tulčík 143
IČO: 36492710
IČ DPH:SK 2021800121
IBAN:SK87 1100 0000 0026 2179 6418
Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka: 14848/P
(ďalej len ako „predávajúci“)
Kupujúci:
Názov: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Zastúpené: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
IČO: 00149683
DIČ: 2020711308
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 11632572
(ďalej len ako „ kupujúci“)

Čl. I.
Preambula
Podkladom na vytvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka predávajúceho zo dňa 26.08.2015
predložená predávajúcim vrámci prieskumu trhu na zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len zákon o VO ) na predmet obstarávania „Čpavkové
čerpadlo Hermetic CAM 2/3 pre Zimný štadión v Sabinove“.

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Uzavretiu tejto zmluvy predchádzal prieskum trhu na dodávku tovaru s jeho umiestnením
a montážou s názvom „Čpavkové čerpadlo Hermetic CAM 2/3 pre Zimný štadión v
Sabinove“.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu, za podmienok uvedených v tejto zmluve a v
jeho ponuke tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Cenová kalkulácia dodávky,
montáže a demontáže čpavkového čerpadla, tento umiestniť na mieste dodania a uviesť
do prevádzky na účel realizácie projektu „Čpavkové čerpadlo Hermetic CAM 2/3 pre
Zimný štadión v Sabinove“.
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný predmet zmluvy prevziať a zaväzuje sa predávajúcemu
zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

4. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho odovzdaním a
podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí.
5. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu pri podpise protokolu aj záručné listy na
dodaný tovar, minimálnu reálnu technickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
predmetu zákazky.

Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Dohodnutá kúpna cena za dodávku, demontáž a montáž predmetu zmluvy je vo výške
spolu 3 935,00 eur bez DPH (slovom: tritisícdeväťstotridsaťpäť eur), resp. 4 722,00 eur
s DPH (slovom: štyritisícsedemstodvadsaťdva eur). Ak je predávajúci platcom DPH, bude
k dohodnutej cene účtovať DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu do 30 dní od
doručenia faktúry prevodom na účet predávajúceho.
3. Predávajúci je povinný vyhotoviť faktúru za dodanie predmetu zmluvy, ktorá bude mať
všetky zákonom predpísané náležitosti a doručiť ju kupujúcemu najneskôr do 15 dní od
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu.
5. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa cenu za dodávku tovaru, jeho dopravu, umiestnenie,
demontáž, montáž, preskúšanie, uvedenie do prevádzky, revízie a všetky ďalšie náklady
predávajúceho súvisiace s plnením zmluvy.

Čl. IV.
Osobitné ustanovenia
1. Predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom projektu, objektom, v ktorom sa
bude čpavkové čerpadlo montovať a sú mu známe všetky technické a iné podmienky
potrebné k naplneniu zmluvy.
2 Predávajúci prehlasuje, že všetky odborné práce, súvisiace s dodávkou, demontážou,
umiestnením a montážou predmetu zmluvy budú vykonávať pracovníci s potrebnou
kvalifikáciou.
3. Predávajúci zodpovedá pri dodaní a montáži predmetu zmluvy za dodržanie všetkých
platných právnych predpisov a technických noriem a za požiarnu bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci všetkých jeho pracovníkov na mieste dodania predmetu zmluvy.
4. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodanie predmetu zmluvy bez obmedzenia prevádzky
Zimného štadiónu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z
tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho, inak
je takýto právny úkon neplatný.

Čl. V.
Miesto dodania
1. Zmluvné strany sa dohodli na mieste dodania na adrese: Levočská 1, 083 01 Sabinov.

Čl. VI.
Lehoty dodania tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, umiestniť a uviesť ho do prevádzky do
20.10.2015.
2. Predávajúci prehlasuje, že je schopný predmet zmluvy v tejto lehote dodať, namontovať a
uviesť do prevádzky.
3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre naplnenie
uvedenej zmluvy.

Čl. VII.
Záručná doba
1. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný predmet zmluvy a práce 24 mesiacov od ich
protokolárneho odovzdania a prevzatia.
2. Kupujúci je povinný vady písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu
po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
3. Predávajúci je povinný pristúpiť k odstráneniu vady do 24 hodín od jej nahlásenia, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
4. V prípade, že predávajúci nepristúpi k odstráneniu vady v dohodnutej lehote je kupujúci
oprávnený poveriť odstránením vady iný odborne spôsobilý subjekt a vzniknuté náklady
vyfakturovať predávajúcemu, ktorý je faktúru povinný zaplatiť do 14 dní od jej doručenia.
5. Zmluvné strany sa dohodli o poskytovaní pozáručného servisu predávajúcim. Pozáručný
servis sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu počas 2 rokov od uplynutia záručnej
doby.

Čl. .VIII.
Sankcie
1. Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty
zákazky za každý kalendárny deň omeškania s odovzdaním, umiestnením a montážou
predmetu zmluvy.
2. Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci bude meškať s
odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 10 dní, ďalej v prípade neodovzdania všetkých
potrebných dokladov k riadnemu užívaniu predmetu zmluvy kupujúcemu a všetkých
náležitostí podľa čl.II tejto zmluvy alebo v prípade, že predávajúci poruší niektorý iný záväzok
alebo povinnosť vyplývajúci z tejto zmluvy alebo zo zákona a nezjedná nápravu ani v
poskytnutej primeranej lehote na jeho splnenie.

Čl. IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatutárny zástupca a členovia štatutárneho orgánu zmluvných strán prehlasujú, že sú
spôsobilí na právne úkony.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých súdve pre predávajúceho
a dve pre kupujúceho.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho.
Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci je povinnou osobou v zmysle § 2 zák. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a súhlasí so zverejnením
a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených a podpísaných oboma stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, že ju neuzatvárajú
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Sabinove dňa: 07. 09. 2015

..................................................
MRAZ - TECH SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Ľubomír Maník
Zhotoviteľ

...........................................
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Mgr. Lucia Mihoková
Objednávateľ

